Obóz
windsurfingowy
Jastarnia
28 lipca - 4 sierpnia 2018 r.

Informacje ogólne
Miejsce: Jastarnia, Molo Surf (www.molosurf.com)
Rodzinny, przepięknie położony Molo Surf to camp zlokalizowany
bezpośrednio na plażach Jastarni z nowoczesnym zapleczem
sanitarnym i bogatą infrastrukturą sportową, uzupełnioną o
restaurację, CHiLLiBar, stylowy plac zabaw, freestyle’owe huśtawki oraz
boiska sportowe, a nawet sklepik spożywczy.
Zakwaterowanie : w 4-5 osobowych pokojach na terenie bazy MOLO
SURF w nowoczesnych kontenerach mieszkalnych ze wspólnym
zadaszeniem w formie patio i świetlicą
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek (pierwszy posiłek:
obiad w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz
prowiant na drogę powrotną).
Transport: Autokar na trasie Warszawa – Jastarnia – Warszawa
Ubezpieczenie: NNW

Specyfika wyjazdu
•
•
•
•
•
•

Obóz windsurfingowy nad brzegiem Zatoki Puckiej to esencja wakacyjnej zabawy,
sportu i surferskich klimatów
Wyjazd skierowany do miłośników sportów wodnych
Uczestnicy muszą być przygotowani na spory wysiłek i duże tempo zajęć, dlatego jest
ograniczenie wiekowe (9-16 lat).
Zapraszamy zarówno zupełnie początkujących jak i tych, którzy już wcześniej próbowali
swoich sił w sportach wodnych. Będą grupy dla każdego poziomu zaawansowania.
Zajęcia codziennie po 2 godziny w małych grupach szkoleniowych.
Ponadto w programie inne sporty wodne takie jak: kitesurfing, wakeboarding,
skimboarding, Sup’y codziennie po 1h.

Program rekreacyjny
Poza treningami kierunkowymi obozowicze
aktywnie spędzą czas, uczestnicząc w zajęciach
sportowo-rekreacyjnych.:
• Zajęcia na torze carver wave
• Przejażdżka na bananie lub kole
• Longboardy
• Kąpiele i „plażing”
• Siatkówka plażowa
• Tenis ziemny
• Gry i zabawy na boiskach otwartych
• Gry i zabawy terenowe

Program rozrywkowy
Po aktywnie spędzonym dniu uczestnicy obozu
wezmą udział w integracyjnych wieczorach na
piaszczystym brzegu zatoki:
•
•
•
•
•
•

Beach Party:
Glillowisko
Ognisko z kalamburami
Puszczanie światełek do nieba
Kino letnie
Salon gier (gry planszowe, strategiczne i
zręcznościowe)

Ramowy plan dnia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

08.00 – 08.30
08.30 – 09.30
09.30 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 21.00
21.00 – 22.00
22.00 – 08.00

Pobudka, toaleta poranna , rozruch poranny i apel
Śniadanie i przygotowanie do zajęć
Zajęcia programowe
Obiad
Przerwa poobiednia
Zajęcia programowe
Kolacja
Zajęcia wieczorne
Toaleta wieczorna
Cisza nocna

Co ze sobą zabrać?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Śpiwór i poduszkę
Buty (min. 2 pary)
Ciepłe bluzy (koniecznie!!!) – potrzebne po wyjściu z wody
Koszulki i spodenki
Bielizna osobista
Strój sportowy (2 komplety)
Strój kąpielowy, klapki, ręcznik plażowy
Ręczniki, kosmetyki
Kurtkę przeciwdeszczową
Czapkę z daszkiem, okulary przeciwsłoneczne, krem z
filtrem
Podręczny plecak
Dużo uśmiechu i pozytywnej energii!!!

Fotorelacja

Codziennie na Naszym profilu FB
aktualizowana będzie galeria zdjęć.
Zapraszamy do podglądania zajęć z
obozu, aby przenieść się wirtualnie w
realia obozowe.

Kliknij i zobacz profil Swimple

Cena: 2 100 zł
Cena obejmuje:

•

pełną realizację programu łączącego wszystkie zajęcia kierunkowe, zajęcia uzupełniające,
oraz gry i zabawy wieczorne

•

sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia programów

•

zakwaterowanie

•

pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie, podwieczorek, herbata lub woda dostępna cały
dzień oraz suchy prowiant na drogę powrotną)

•

przejazd autokarem na trasie Warszawa – Jastarnia – Warszawa

•

całodobową opiekę wychowawców i instruktorów

•

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Pamiątki z obozu dla uczestników

•

Nagrody za rozegrane zawody i konkursy

•

Upominek Swimple

•

Dyplom ukończenia obozu

•

Koszulkę obozową

•

Niezapomniane wspomnienia

Jak zgłosić uczestnika?
Aby zapisać dziecko na nasz obóz prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
• e-mail: obozy@swimple.pl
• tel. Justyna: 796-851-204
• tel. Piotr: 792-332-260

W przeciągu tygodnia od zgłoszenia należy wpłacić zaliczkę oraz odesłać skan uzupełnionej
karty kwalifikacyjnej.

Płatności
•

Warunkiem rezerwacji miejsca na obozie jest wpłata pierwszej raty
w wysokości 1000 zł.

•

Drugą ratę w wysokości 1100 zł należy uiścić do 20 czerwca 2018 r.
Ilość miejsc ograniczona – liczy się kolejność zaksięgowanych wpłat!!!

Dane do przelewu:
Piotr Litkowicz
ul. Marymoncka 69a/8
01-802 Warszawa
Numer konta IdeaBank: 03 1950 0001 2006 9823 3150 0002
Tytuł: Imię i nazwisko uczestnika, nazwa obozu

Do
zobaczenia!
☺

